
Bijeenkomst projectgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Meenthof 
 

16 september 2013 
 

Aanwezig 
- Maarten J. van Weel  Projectadviseur KVO 
- Loe van de Borgh   Brandweer 
- Paul van der Weiden  CCV, procesbegeleider 
- Anneke Krans   Dobey 
- Mariette Steenvoorden Bloemenhuis Lobelia 
- Peter Landwaart  Albert Heijn 
- Jeroen van der Linden Bakker Sturkenboom 
- Michael Zetter   Jumbo 
- Rob Huart   Huart Makelaardij O.G. 
- Anita Bleij   Grontmij 
- Jan Vergeer   Gemeente Wijdemeren, Bedrijfscontactfunctionaris 

 
Afwezig 

- Ruud Kempers  Blokker 
- Carl Klein   Wijkagent 
- Isabelle de Klerk  Jongerenwerkster 
- Miranda Kranenburg  Gemeente Wijdemeren, Openbare orde en veiligheid 
 

Algemeen 
- De Dodaarslaan is vanaf heden present in de projectgroep, in persoon van Rob 

Huart. 
 

- Er zullen 25 fietsenrekken vanuit Hilversum op de Meenthof geplaatst worden, een 
aantal beschadigde rekken zullen worden vervangen. 

 
- De gratis veiligheidscan van het CCV bij Bakker Sturkenboom wordt binnenkort 

uitgevoerd. 
 

- De GAD heeft in overleg met de gemeente en Peter Landwaart extra plastic- en 
glasbakken geplaatst. Na klachten uit de buurt zijn deze echter weer verwijderd. De 
optie om het containereiland aan de Curtevenneweg uit te breiden wordt door de 
projectgroep verworpen. Er wordt nogmaals een ronde gemaakt om de 
mogelijkheden te onderzoeken. 
 

- De gevelbekleding van de Hema is vervangen, het pand is erg opgeknapt! Van de 
bedrijven boven de Hema die zijn aangeschreven op het ontbreken van huisnummers 
is nog geen reactie ontvangen. 
 

- Zodra de laatste bladeren zijn gevallen volgt er weer een schoonmaakactie. 
 
Winkeliersvereniging 

- De winkeliersvereniging is op zoek naar een methode om de contributie op eerlijke 
wijze vast te stellen. Mogelijk kunnen Paul en Anita hen hierbij helpen. 

 
- Er komt dit jaar kerstverlichting te hangen. 

 
 
 
 
 



Brandweer / Politie 
- De brandweer is bij alle ondernemers langs geweest voor een controle, Loe maakt 

hier nog een kort verslagje van. 
 

- De ondernemers boven de Hema hebben op voorspraak van de brandweer 
maatregelen getroffen. De meterkasten zitten nu op slot en de buitendeur is van 
binnenuit altijd te openen. 
 

- De motorfiets staat er nog altijd. De politie heeft een bekeuring uitgeschreven, maar 
kan dit niet steeds herhalen. De eigenaar heeft aangegeven dat de motor te koop 
staat, en dus binnenkort zal verdwijnen. 
 

- Na de vakantieperiode zijn de overlastmeldingen als gevolg van hangjongeren weer 
iets toegenomen. Advies van Paul aan de ondernemers is: doe altijd ‘aangifte 
onbekende dader’. Maarten wil graag een gesprek met Jeroen, Carl, Miranda en 
Isabelle om deze problemen te bespreken. 

 
Schouwverslag 

- Het schouwverslag is bijgewerkt, een aantal acties die zijn uitgevoerd is van de lijst 
gehaald.  Sommige van deze acties zouden eigenlijk nog even op de lijst moeten 
blijven staan. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan de dode boom langs de Kerklaan, 
het bepalen van de locaties voor de zoutbakken, de lampen van de Dobber en de 
omvang van de standplaatsen. 

 
Aanvullende informatie 

- Paul wil een plattegrond van de Meenthof waarop hij kan zien waar het gemeentelijk 
eigendom ligt, en wat particulier eigendom is. Jan pakt dit op. 

 
- Paul probeert een audit in november te plannen, zodat begin 2014 certificering 

wellicht mogelijk is. 

- Michael vraagt de gemeente om de website bij te werken 
(http://www.wijdemeren.nl/kvo-meenthof), zodat hij alle geïnteresseerden hiernaar 
kan verwijzen. Jan pakt dit op. 
 

Werkgroep 
- De volgende bijeenkomst is op maandag 14 oktober om 13.30 uur in de Dobber.  

 
 
 
 
     

http://www.wijdemeren.nl/kvo-meenthof

